Etablering af Landsbyklynge.
Vi borgerforeninger i de fire landsbyer Thorsminde, Sdr. Nissum, Staby og Husby har påbegyndt et formelt
samarbejde og er i gang med at etablere en landsbyklynge. Formålet med landsbyklyngen er at styrke og
udvikle samarbejdet mellem vores fire sogne og derigennem stå stærkere mod de udfordringer, der møder
os. Gennem de seneste årtier har befolkningstallet i vores sogne været faldende
og gennemsnitsalderen blandt borgerne stigende. Det er faktorer der sammen med den generelle
samfundsudvikling har sat serviceniveauet i vore lokalområder under kraftigt pres. Med etablering af
landsbyklyngen håber og tror vi på at vi kan imødegå denne udvikling og sammen bidrage til udviklingen af
vores sogne, så de passer til de nye tider.
Helt håndgribeligt forventer vi at en så simpel ting som mere dialog, koordinering og information sognene
imellem vil give befolkningen i området en oplevelse af, at der rent faktisk sker mere inden for disse fire
sognegrænser, end man umiddelbart går og tror.
Vi forestiller os på sigt, et samarbejde om større eller mindre projekter, på tværs af sognegrænserne, til
gavn og glæde for både borgere, erhverv og turister.
Når etableringen af landsbyklyngen kommer netop nu, skyldes det til dels at der gennem Holstebro
Kommune kan ansøges DGI / LOA / Realdania om støtte til oprettelse og udvikling af landsbyklynger.
Landsbyklyngen er et samarbejde mellem fire selvstændige foreninger, Thorsminde Borgerforening, Sdr.
Nissum Borger og Idrætsforening, Aktiv Staby og Husby Sogneforening. Hver forening, hvert sogn og hver
landsby, har hver især sit særpræg og sin unikke atmosfære, som der på ingen måde bliver pillet ved, ved
dette samarbejde. Det er udelukkende et samarbejde, på tværs af sognegrænser, i et fælles skoledistrikt,
under mantraet: ”Sammen er vi stærkere”
Navnekonkurrence
Landsbyklyngen skal have et navn, og derfor udskrives en konkurrence, hvor alle kan deltage og man kan
afgive alle de bud på et navn man ønsker.
Navnet skal gerne være noget der kort og godt beskriver området, enten billedligt eller geografisk. Forslag
kan afleveres i en dertil indrettet kasse hos en af de 3 dagligvarebutikker i området, eller kan indsendes pr.
Mail til: navn@lokalnyhed.dk.
I første omgang er sidste frist 15. Maj.
Fællesbestyrelsen for landsbyklyngen forbeholder sig ret til frit at vælge eller mixe mellem de indsendte
forslag eller kassere alle forslag og sætte en ny tidsfrist.
Vinderen får æren !!!
De første 2 fællesarrangementer er allerede trillet ud af støbeskeen.
Mandag d. 24. April afholdes foredraget "Mobilitet blandt unge" i Den Grønne Cafe i Sdr. Nissum
Tirsdag d. 25. April er der eksklusiv rundvisning på det ny ombyggede Strandingsmuseum Sct. Georg i
Thorsminde.
Begge arrangementer vil blive nærmere annonceret.

Med venlig hilsen
Thorsminde Borgerforening
Sdr. Nissum Borger og Idrætsforening
Aktiv Staby
Husby Sogneforening

